
Catálogo de 
mobiliário de escritório





Cuidamos de quem cuida.
A Sanocordia Ibérica nasce da experiência de mais de 20 anos ao serviço das 
instituições. Acompanhamo-las a criar centros acolhedores para os seus residentes 
e funcionais para quem zela pelo seu bem estar.

Auxiliar a quem presta cuidados e acompanhar o envelhecimento é o nosso 
compromisso. A nossa missão é acrescentar valor através de produtos que melhor 
se adequam às necessidades de cada instituição.
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CADEIRAS DIRETIVAS

CADEIRAS

135b010023001
Cadeira com apoio de braços

Estrutura em madeira de faia. Costa e assentos forrados.

Cadeira otima
Costa: Rede cinza com apoio lombar;

Assento: Revestido em espuma flexível;

Braços: Reguláveis em altura; Base: Rodada piramidal;

Apoio da cabeça: Opcional.

Cadeira Delta
Costa alta ou média revestida; Assento em espuma moldável.

Braços fixos em alumínio ou reguláveis em altura.

Base em poliamida ou alumínio polido.
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CADEIRA CONFORTO 1 CADEIRA CONFORTO 

CADEIRA CROWN CADEIRA DURBAN
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Cadeira klass
Costa e Assento: Rede cinza;

Estrutura de Costa e Assento: Nylon preto;

Braços: Fixos; Mecanismo: Basculante;

Base: Preta rodada piramidal.

Cadeira work
Costa: Rede preta; Assento: Revestido;

Braços: Fixos;

Estrutura: Base rodada preta ou estrutura 

em trenó cromada.

CADEIRA anouk
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CADEIRA zoen

CADEIRA sirius CADEIRA magix

CADEIRA relaxCADEIRA onix
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117D010024007

CADEIRA operativa
Costa Alta. Costa em rede e assent em estofo, com mecanismo sincronizado 
com possibilidade de bloqueio em 5 posições. Com apoio lombar.

CADEIRA omega
Costa: Polipropileno preto/branco ou revestida;

Assento: Estofo revestido em espuma flexível;

Braços: Integrados na estrutura;

Estrutura: Tubular em aço com acabamento cromado.

117D010024010

CADEIRA operativa
Costa Média. Mecanismo 
de contacto permanente e 
sistema de elevação simples.

117d010024012

CADEIRA operativa
Costa Alta. Mecanismo com 

3 posições de bloqueio.

CADEIRAS OPERATIVAS

CADEIRA arena
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CADEIRA eros

CADEIRA lunar CADEIRA cosmos 1

CADEIRA goblin CADEIRA guma net

CADEIRA cosmos 2
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CADEIRA aviator

CADEIRA star 1 CADEIRA star 2
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CADEIRA MULTIUSOS
De estrutura metálica de quatro patas, 
costa e assento com estofo em diferentes 
tipos e cores.

Cadeira sketch
Costa: Monocasco ou Polipropileno;

Estrutura: Cromada em trenó ou 4 pés.

CADEIRAS MULTIUSOS

Uma solução para cada necessidade. Uma gama variada de cadeiras para múltiplas aplicações: 
espaços comuns, auditórios e zonas de lazer.

    117D010024011                      117D010024015

CADEIRA ATENA 
De estrutura metálica de quatro 
patas, costa e assento com estofo 
em diferentes tipos e cores.
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CADEIRA JUNO

CADEIRA BLOG

CADEIRA TRIMAX

CADEIRA KENTRa
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CADEIRA musa

CADEIRA Flash CADEIRA mono CADEIRA clip

CADEIRA pull
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CADEIRA prisma CADEIRA isonet

CADEIRA tok 300 CADEIRA tok 400

CADEIRA arkua

CADEIRA sabre
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CADEIRA jakob 230

CADEIRA jakob 330

banco work banco duck

CADEIRA eco
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117d010023001
bancada de 3 lugares

Estrutura metálica pintada a preto. Costa em 
polipropileno, painel no assento com estofo.

117d010023002
bancada de 2 lugares

Estrutura metálica pintada a preto. Costa em 
polipropileno, painel no assento com estofo. 

Mesa de apoio.

CADEIRAS DE ESPERA

TOK 400 B
bancada de 3 lugares

Estrutura metálica pintada a preto. 
Costa em madeira.

TOK 200 B
bancada de 3 lugares

Estrutura metálica pintada a preto. 
Costa em estofo.
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COMPLEMENTOS

SOFÁ CORBI

SOFÁ VINTAGESOFÁ OPEN
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SOFÁ CORBI

MESAS E SECRETÁRIAS

basic
secretária basic

Outras cores, laminados, madeiras ou medidas sob consulta.

quadrante
secretária quadrante

star
secretária star

4 linhas SEC
secretária 4 linhas

mesas
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arco
secretária arco

mesa1
mesa rebatível

mesa2
mesa DE REUNIÕES
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BALCÕES DE RECEÇÃO

175d010040001
balcão de receção

Estrutura metálica com acabamento a epoxy.

4 linhas
balcão de receção

es
balcão de receção
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175D010029003 ARMÁRIO
Mobiliário metálico. Com acabamento 
a pintura epoxy. Estrutura em cor cinza, 
alumínio, branco e antracite. Com portas de 
bater e puxadores metálicos ou em persianas 
com ou sem fechadura.

175d010029003 ARQUIVOS
Mobiliário em estrutura metálica em chapa de 
aço, com acabamento a pintura epoxy. Tampo 
em melamina com orla em PVC disponível nas 
cores cinza, alumínio, branco e antracite.

175D010029003 ARMÁRIO
Com acabamento a pintura epoxy. Com 
portas de bater e puxadores metálicos ou em 
persianas com ou sem fechaduras.

175d010029003 ARMÁRIOS
Com acabamento a pintura epoxy. Com portas 
de bater e puxadores metálicos ou em persianas 
com ou sem fechaduras.

117d010040001 bengaleiro
Base em mármore.

arrumação
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     Sanocordia Ibérica 
Mobiliário e Produtos Médico-Hospitalares, Lda.

Quinta das Fontainhas Lote 28, 1º - Esc I
3510-224, Viseu

geral@sanocordia-iberica.com
Tel. 232 488 402

Representação Exclusiva:

Outras Representações:


